ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE JUNY DE 2017
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2017000002
Caràcter: Ordinària.
Data: 27 de juny de 2017
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:20 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Josep Ferrer Vilavella, Alcalde
Maria Dolors Guardia Gasull, Regidora
Antoni Fernandez Sandoval, Regidor
Elisabeth Cruz Lozano, Regidora
Ultano Gomez Ponseti, Regidor
Irene Geronimo Vilella, Regidora
Jordi Colomé Garcia, Regidora
Assistits per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas.Han excusat la seva presència:
Cap.
ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
3.- MODIFICACIO ORDENANÇA 6 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA
4.- APROVACIÓ CALENDARI FESTES LABORALS 2018
5.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS OBRA ESPAI CANET
6.- APROVACIÓ PADRONS FISCALS EXERCICI 2017. 2A COBRANÇA.
7.- RATIFICACIÓ DECRET COMPAREIXENÇA EN EL RECURS ORDINARI 59/2017.
INTERPOSAT PEL SR. JAUME GRAU FONT.
8.- CONCESSIÓ SUBVENCIONS A LES ENTITATS MUNICIPALS . EXERCICI 2017.
9.- MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA.
10.- DONAR COMPTE DECRET CONTRACTACIÓ TÈCNIC ESPORTS. ESTIU 2017.
11.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DEL PERSONAL PER LA PISCINA. ESTIU
2017.

12.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
12.1- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PLA DE MILLORA DE CAMINS A LA GENERALITAT.
13.- PRECS I PREGUNTES.
1.0.- APROVACIÓ ACTAS ANTERIORS
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l'acta del Ple ordinari celebrat en data 28 de març de 2017, d'acord amb allò
que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’esborrany de l’acta del Ple ordinari en la seva sessió de 28 de març de 2017.
2.0 DONAR COMPTE DE DECRETS
Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats entre el 30 de març 2017 i el 21 de juny, que van del núm. 2017013 al núm.
2017029 i que s’adjunten a aquesta acta.
3.0 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6 REGULADORA DE LA TAXA DE
SUBMINSITRAMENT D’AIGUA.
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar simultàniament a l’adopció dels respectius
acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim,
la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de contenir la nova redacció
dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al
que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb
els ciutadans.
A la vista dels informes de la Secretaria i la Intervenció, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2017 i següents, la modificació del’ordenança fiscal número 6,
reguladora de la taxa de subministrament d’aigua, en
el sentit que a l’article 6 s’hi afegeix:
Article 6. Quota tributària
Tarifa tercera: Fuites
• Per fuites d’aigua: 0,36€/m³

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional,així com el text complet de la
modificació de l’Ordenança Fiscal aprovada durant eltermini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació del’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interèsdirecte o resultin afectats, en els termes
previstos a l’article 18 del text refós de la 18Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions queconsiderin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-sepresentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
Tercer.- L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria,relatiu a la modificació de
l’ordenança fiscal per a l’exercici 2017 i següents, així comel text íntegre de l’Ordenança seran objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de laProvíncia de Girona.
4.0.-APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CALENDARI DE FESTES LABORALS 2018.
Atès l’ofici d’13 de juny de 2017 del Director General dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Atesos els articles 37.2 de l’Estatut dels Treballadors; 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de
la jornada de treball, jornades especials i descansos i l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018.
Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Proposar, en concepte de festes laborals de caràcter local per l’any 2018, els següents dies:
29 de març (dijous sant) i 2 de novembre.
Segon.- Comunicar aquesta resolució al Serveis Territorials a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació.
5.0.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE L’OBRA “ESPAI CANET”
Antecedents:
En data 31 de maig de 2016 l’Ajuntament va adjudicar a l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS JOAN FUSTÉ, SL, amb
CIF núm. B17351081, el contracte d’obres per l’execució de les obres descrites en el projecte “Espai Canet”, resultant el
preu d’adjudicació 102.374,20€ IVA inclòs.
El projecte Espai Canet està inclòs en el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, Programa
Específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, anualitat 2016, número d’actuació AC/12885-DG/16.
En data 30 de novembre de 2016 es va emetre la certificació d’obres número 1, corresponent a les obres executades
durant el mes de novembre de 2016, per import de DINOU MIL SEIXANTA-DOS AMB SEIXANTA-SIS EUROS
(19.062,66€), IVA inclòs.
En data 13 de gener de 2017 es va emetre la certificació d’obres número 2, corresponent a les obres executades durant
el mes de desembre de 2016, per import de VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET AMB VINT-I-UN EUROS
(28.437,21€), IVA inclòs.
En data 3 de febrer de 2017 es va emetre la certificació d’obres número 3, corresponent a les obres executades durant el
mes de febrer de 2017, per import de VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA AMB VUITANTA-DOS EUROS
(28.660,82€), IVA inclòs.
En data 28 de març, les certificacions de l’obra Espai Canet, números 1,2 i 3 van ser aprovades pel Ple de la Corporació.
En data 18 de juny de 2017 es va emetre la certificació d’obres número 4 i última, corresponent a les obres executades
durant el mes de febrer de 2017, per import de TRENTA CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS ( 35.650,22 €).

Fonaments jurídics:
Article 232.1 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, segons el qual als efectes del pagament, l’administració expedirà mensualment, en els primers deu dies
següents al mes que correspongui, certificacions que comprenguin l’obra executada durant aquest temps.
Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- aprovar la certificació d’obres núm. 4 del projecte Espai Canet, emesa per l’adjudicatària Obres i Construccions
Joan Fusté, SL en data 18 de juny de 2017, corresponent a les obres executades durant el mes de febrer de 2017, per
import de TRENTA CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS ( 35.650,22 €) IVA inclòs.
Segon.- remetre còpia de les certificacions aprovades, juntament amb el compte justificatiu, a la Diputació de Girona per
a la seva tramitació, a l’estar el projecte inclòs en el Programa Específic de Cooperació Municipal del Pla Únic d’Obres i
Serveis, anualitat 2016, núm. d’actuació AC/12885-DG/16.
Tercer.- notificar el present acord d’aprovació de les certificació d’obra número 4 a Obres i Construccions Joan Fusté, SL
per al seu coneixement.
6.0.-Aprovació dels padrons fiscals 2a cobrança (Exp. X2017000276).
Vista la proposta de padrons fiscals presentats pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà,
corresponents a l’IBI urbana, IBI rústica i IAE per l’exercici 2017.
Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar els padrons fiscals presentats pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà,
corresponents a l’IBI urbana, IBI rústica i IAE per l’exercici 2017.
Segon.- Aprovar la data de cobrament d’aquests tributs entre el dia 1 de juliol a 30 de setembre de 2017.
Tercer.- Publicar els edictes informatius de l’exposició pública dels padrons fiscals i de les dates de cobrament en els
taulers d’anuncis de la corporació, i a les cartelleres de la Tallada, Canet, Tor i Marenyà, per a la seva difusió.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Empordà.
7.0.-RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS ORDINARI
59/2017, QUE SE SEGUEIX DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.3 DE GIRONA EN VIRTUT
DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER JAUME GRAU FONT.
Vist l’acord de Junta de Govern Local, núm. 7.1. de 25 d’abril de 2017,que literalment transcrit diu:
“7.1. compareixença en el recurs ordinari 59/2017, que se segueix davant del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Girona en virtut del recurs contenciós administratiu interposat per JAUME GRAU FONT.
Vist el recurs ordinari 59/2017, interposat davant el Jutjat Contenciós administratiu número 3 de Girona (UPSD Cont.
Administrativa 3) pel Sr. Jaume Grau Font contra l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
Per ofici del Jutjat , amb entrada al registre general de l’ajuntament de data 7 de març de 2017, es va reclamar la tramesa
de l’expedient administratiu corresponent, complet, foliat i acompanyat d’un índex autenticat dels documents que conté.
En virtut del que disposen els articles 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i
53.1.k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) en relació
a les facultats d’aquesta alcaldia per exercir accions judicials i administratives i la defensa de la corporació,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona en el recurs ordinari 59/2017, seguit
en virtut del recurs contenciós administratiu interposat per JAUME GRAU FONT, contra l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà.
Segon.- Remetre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona el corresponent expedient administratiu complet,
foliat i autenticat i amb un índex dels documents que conté.
Tercer.- Designar a la Lletrada, la Sra. CRISTINA SIMON MENCION, col·legiada núm. 2074 ICAG, perquè assumeixi la
representació i defensa de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà en aquest recurs contenciós administratiu.
Quart.- Comunicar al Jutjat que consta com a part interessada a l’expedient, la Sra. MARIA TERESA BAUS TORROELLA
.
Cinquè.-Notificar aquest acord a la Sra. MARIA TERESA BAUS TORROELLAper tal d’aplaçar-la perquè en el termini de
9 dies, pugui personar-se a les actuacions com a demandada.
Sisè.- Donar-ne compte al Ple municipal en la propera sessió que se celebri per a la seva ratificació.”
Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local, núm. 7.1. de 25 d’abril de 2017 proposat; així com facultar a l'Alcaldia
per a la prossecució de l'expedient, adoptant quants acords de tràmit resultin pertinents.
8.0.- Assignació per les Comissions de festes dels quatre nuclis. Anualitat 2017.Cada any l’ajuntament disposa d’una assignació pressupostària per subvencionar les activitats organitzades per les
Comissions de Festes dels 4 nuclis.
D’acord amb el que disposa la base 21.5 de les bases d’execució del pressupost de l’ajuntament, queda acreditat per
raons d'interès públic i cultural la idoneïtat i conveniència de l’atorgament de la subvenció per activitats de la festa major.
Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Concedir les subvencions següents a les Comissions de festes:
*Canet : 1.500 euros
*Tor: 2.000 euros.
* La Tallada: 3000euros
* Marenyà: 1.500 euros.
Segon.- Notificar aquest acord als responsables de cada entitat.
9.0.-Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya
Antecedents:
Moció formulada per l’Associació de Municipis per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) , la Federació de Municipis
de Catalunya (FMC) i el Consorci LOCALRET, segons la qual:
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels
processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics
per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i
en general, la millora de la qualitat de vida de les persones.

L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de ser instantani i universal, és
una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes
com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten
transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta en l’existència de les
necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant
qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i cohesionada, i
posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel conjunt de les Administracions
Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats
municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es comprometen a treballar de manera
coordinada, amb totes les institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics
d’actuació:
El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques que assegurin
la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.
L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies digitals aprofiti i potenciï el
seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot integrant i coordinant les
iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència
internacional.
L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la protecció dels drets de les
persones i les empreses en la nova societat digital.
El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la importància de la disrupció que pot provocar
en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures
necessàries.
Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 d’octubre de 2016 entre la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de
Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les
accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte.
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, el Consorci
Localret i al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
10.0.- DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ TÈCNIC ESPORTS ESTIU 2017.Es dóna compte al Ple de l’acord de Junta de Govern Local de 6 de juny, que literalment diu:
“5.0 Contractació de caràcter urgent. Tècnic Esportiu per activitats estiu 2017. Jose Pérez Clara.
Antecedents:
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà té la necessitat de cobrir amb caràcter urgent i temporal un lloc de treball de la
categoria de tècnic esportiu, per desenvolupar les següents funcions de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:






Monitor cursos natació a la piscina municipal.
Dinamitzador gent gran. Gimnàstica dolça.
Programació i dinamització d’esdeveniments esportius durant els dissabtes d’estiu.
Monitor Aiguagim a la Piscina municipal.
Dinamització parcs de salut i itineraris saludables.



Així com d’altres funcions pròpies del lloc de treball.

S’estima que aquestes funcions, amb l’estructura organitzativa actual de l’Ajuntament, no es podran cobrir . Per això és
necessària la contractació temporal d’una persona que assumeixi aquestes tasques.
Atès que s’ha realitzat una valoració de currículums i entrevistes, i que el Sr. JOSE PÉREZ CLARA ha manifestat interès
per ocupar aquest lloc de treball, i comprovats i acreditats els coneixements i experiència necessaris es procedirà a la
seva contractació.
Fonaments de dret:
L’article 3.2 del reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i
financera per la correcció del dèficit públic, estableix que no es procedirà a la contractació de personal temporal, llevat de
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions, i categories
professionals que es considerin prioritàries o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
L’article 291.1 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya, estableix que el personal interí i el personal laboral no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria
pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència.
Atesa l’atribució que m’atorguen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i 53
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
A proposta d’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- Contractar el Sr. JOSE PÉREZ CLARA , com a tècnic esportiu d’aquest Ajuntament, amb data d’inici del seu
càrrec el dia 26 de juny de 2017 i fins al 8 de setembre de 2017, a temps parcial, per una jornada de 20 hores setmanals,
amb un salari brut de 1.000,00 euros mensuals (x 12 pagues).
Segon.- Ordenar donar d’alta o afiliar al Sr. JOSE PÉREZ CLARA al règim general de la seguretat social.
Tercer.- Donar compte d'aquest acord al Ple de l'ajuntament en la primera sessió que celebri i publicar-lo en el Butlletí
Oficial de la Província .
Quart.- Notificar aquest acord al Sr. JOSE PÉREZ CLARA”
11.0.- DONAR COMPTE CONTRACTACIONS DE PERSONAL PER A LA PISCINA. ESTIU 2017.Es dóna compte al Ple del decret d’Alcaldia núm. 29/2017, de 21 de juny, que literalment diu:
“Aprovació de contractació del personal de la piscina municipal (Exp. X2017000150).
Vistes les bases reguladores per a la selecció de personal temporal pels llocs de treball de socorristes i vigilants de la
piscina municipal.
Vistes les bases i oferta de feina publicades en el tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament de la Tallada
d’Emporda.
Vistos els resultats de les proves celebrades el passat dia 9 de maig de 2017.
Resolc,
Primer.- Contractar, amb efectes de les dates que s’indiquen, a les persones següents:
Nom i cognoms:
Lloc de treball:

JOAN VILA VALLS
Socorrista

Període:
Jornada:
Salari brut:

24 de juny a 10 de setembre
40 hores setmanals (pagues incloses)
1.200,00 € (pagues incloses)

Nom i cognoms:
Lloc de treball:
Període:
Jornada:
Salari brut:

GERARD DAZA PONS
Socorrista del 24 de juny al 31 d’agost.
Vigilant i responsable bar, del 1 al 10 de setembre.
del 24 de juny al 10 de setembre
40 hores setmanals
1.200,00 € (pagues incloses)

Nom i cognoms:
Lloc de treball:
Període:
Jornada:
Salari brut:

ABRIL SAIS SAURÍ
Vigilant responsable del bar i el cobrament d’entrades.
24 de juny a 31 d’agost
40 hores setmanals
1.100,00 € ( pagues incloses)

Nom i cognoms:
Lloc de treball:
Període:
Jornada:
Salari brut:

ALBA GARCIA RIBOT
Vigilant responsable del bar i el cobrament d’entrades
24 de juny a 31 d’agost
40 hores setmanals
1.100,00 € ( pagues incloses)

Nom i cognoms: SAMIYAH TIJINI
Lloc de treball:
Personal neteja piscina , locals casal estiu, Ajuntament i consultori.
Període:
24 de juny al 15 de juliol
Jornada:
Augment 14 hores setmanals
Salari brut total:
1.100 euros ( pagues incloses)
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
Tercer.- Ordenar donar d’alta les persones interessades al règim general de la seguretat social.
Quart.- Donar compte d'aquesta contractació de personal al Ple de l'ajuntament en la primera sessió que faci i publicar-lo
en el Butlletí Oficial de la Província.”
12.0.- FORA DE L’ORDRE DEL DIA
12.1.- Aprovació de memòria valorada i sol·licitud de subvenció.Atès que per Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, s’ha obert la convocatòria de la línia de subvencions per a inversions
en camins públics locals per al període 2018-2020, d’acord amb les bases publicades en el DGOC del dia 07-06-2017, i
que aquest Ajuntament té la intenció de presentar-hi diverses actuacions que es consideren necessàries per millorar
alguns trams de la xarxa de camins municipals, l’Alcaldia va encarregar una memòria valorada que definís els treballs que
caldria dur a terme, així com el seu cost, la qual sotmet a la consideració del Ple.
Una vegada examinada la documentació tècnica i les bases de la convocatòria, el Ple acorda per unanimitat:
1.- Concòrrer a la convocatòria de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 20182020, d’acord amb les bases publicades en el DGOC del dia 07-06-2017.
2.- Aprovar la memòria valorada redactada per els serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà, titulada
“Memòria valorada per a la sol·licitud de subvencions per a inversions en camins públics locals per el període 2018-2020;
dins el terme municipal de La Tallada d’Empordà”, amb un cost de 47.593,97 €.
13.0- PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió essent les 20 hores i 20 minuts del dia d’avui, de la qual,
com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde

La Tallada d’Empordà, a 27 de juny de 2017.

La Secretària

